
Veckobrev 

 

V17. Möte med kommunen om Saxenstranden. Klart med grupp som tar hand om tennisplanen 

Start för aktivitet ”Båtplatsen” 

 

V14: Skickat ansökan om cykelväg 

 

V11: Möte med kommunen 

 

V9: 

Kommunen har kallat till ett möte om det dokument som vi skickade. Planerna för ett möte för alla i 

byn börjar ta form. Jag har varit på ett nytt möte i det projekt som kallas Vandringslyftet (se v49) 

V3: 
Vi har haft ett möte med representanter för Boliden om det dokument vi skickade. Ett bra möte som 
förhoppningsvis ger resultat under året. 
Det mest positiva var att dom lovade att undersöka möjligheten att göra en avverkning på området 
som gränsar mot södra delen av Saxen. Övriga områden kommer vi förmodligen att få sköta som vi 
vill. Vi kommer att ha ett nytt möte under våren. 
 
V2: 
Vi har skickat ett dokument till Ludvika kommun med en önskan om åtgärder på kommunens 
områden i byn.  
  
V1: 
Vi har skickat ett dokument till Boliden med en önskan om åtgärder på Bolidens områden i byn.  
 
V49:  
Den grupp som jag skrev om i det förra veckobrevet har haft ett första möte. Vi fattade några beslut 
som i korthet ser ut så här: 
  
Vi kommer de närmaste två veckorna att: 

• kolla kyrkans planer för aktivitet i skolbyggnaden  
• ta kontakt med ägarna till Café & De för att höra om deras planer för området omkring 

caféet  
• skicka dokument till kommunen och Boliden om uppfräschning av deras respektive områden  
• skrivelse till kommunen angående cykelbana genom byn och i förlängningen vidare till 

Sunnansjö 

Vi kommer att kalla till ett allmänt möte så småningom. Vi har en hel del planer för sommaren men 
kommer att prioritera arbete i anslutning till Saxenstranden. 
  
Förra veckan samlade länsstyrelsen och Visit Dalarna personer med koppling till vandringsleder till 
ett möte i Rättvik. Anledningen till mötet, som kallades Vandringslyftet, är att turistbyråerna 
upplever en stor efterfrågan på vandringsleder. Det kommer att bli en uppföljning under våren och vi 
kommer att fortsätta medverka för att se om det är något som kan gynna vår by. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
V48: 
Som jag skrev i det senaste veckobrevet så vill vi ha en grupp som tar ett lite större ansvar när det 
gäller att planera aktiviteter under 2018. 
Från och med nu och under 2018 kommer gruppen att bestå av följande personer: 
  
Tommy Persson 
Linda Persson 
Gerd Uleander 
Jonas Reinholdsson 
Klas Persson 
Rolf Pålsson 
  
Tommy har sett till att vi nu har en facebooksida men den är ännu inte tillgänglig för alla. 
 
V45: 
Den här veckan har jag (Tommy kunde inte komma) haft ett möte med Robert Hamberg och Fredrik 
Halvarsson från Kultur och fritidsförvaltningen. 

Fredrik Halvarsson ansvarar bl.a. för spåren på Ljungåsen.  
 
Robert kommer att bli vår kontaktperson när det gäller kommunens områden i byn, t.ex. Saxen 
stranden, plus del frågor som rör skidspår och vandringsleder.  
 
Det här betyder att vi nu har de tre kontaktpersoner (Boliden plus 2 på Ludvika kommun) som var vår 
målsättning. 
 
2018 kommer att bli ett år där vi ser om det arbetssätt vi tänkt för ”Aktivitet i Saxdalen” fungerar i 
praktiken. Inom de närmaste veckorna kommer vi att sätta ihop en grupp som håller ihop arbetet 
under det första året. 
 
 
 
V44:  
Gerd har haft kontakt med kommunens landsbyggdsutvecklare Lena Kansbod under veckan. Lena är 
positiv till våra planer och kommer att ha kontinuerlig kontakt med Gerd. 
Vi återkommer med mera information inom några veckor. 
  
När det gäller frågan om en kontaktperson som vi kan diskutera skötseln av kommunens områden 
med så har jag haft kontakt med Rober Hamberg på Kultur och Fritid. 
Vi ska träffas under veckan så förhoppningsvis så löser vi den frågan. 
 
 
V43: 



Vi har inte kommit igång med vår fb-sida men det pågår en del aktivitet.   

 
 
 
 


